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PASTELLER
l a u r e l, a l i t t l e d a r k e r
t h a n a l l t h e s u r r o u n d i n g g r e e n, w i t h
tiny waves on the border of
every leaf (like the smile of a wind)
Elisabet Norseng har en rekke utstillinger bak seg bl.a. i Paris, Roma, Gøteborg, Malmø,
København, Helsinki, Akureyri, Reykjavik foruten Lillehammer Kunstmuseum, Bergen
Kunstforening, Haugar, Henie-Onstad Kunstsenter, Galleri Wang, - Semmingsen,
- Sølvberget, Tegnerforbundet, Oslo Kunstforening og W17/Kunstnernes Hus.
Etter å ha bodd lenge Paris med sin karakteristiske visuelle kultur ser man at Norseng nå
gjør bruk av billedelementer som refererer til tidlig modernisme. Hun nytolker dem, gjør
dem til sine egne, til noe annet; hun forenkler dem og trekker dem mot former som ikke
uten videre lar seg plassere, men som stadig virker kjente. De blir til egnede byggesteiner
i et nytt visuelt språk og får samtidig ny betydning ved å være i denne nye
sammenhengen. Umerkelig forvandles billedspråket til en studie i forholdet mellom ulike
betydningsnivåer som ikonografiske, referensielle, strukturelle og kontekstuelle, og i
hvordan vi oppfatter det vi ser. Hun skaper en type rom og et samspill mellom de ulike
nivåene som bevisstgjør blikket, og lar betrakteren bli en reflektert deltager. Man
inviteres inn i en dialog og bildenes inkluderende, upretensiøse og taktile natur gjør et
slikt møte mulig. De varierer fra det lekent barnlige, til det mer abstraherte, men er alltid
aksentuerte og varsomt poetiske, som var man på vandring gjennom et intimt og
hemmelighetsfullt landskap.
Norseng har begynt hvert bilde med å tegne et rektangel med blyant; hun lar denne
begrensningen bli en frigjørende stimulans som trigger løsninger, gir spenninger og som
hun på ulike måter leker med, spiller opp mot, berører eller bryter.
Bildene er å finne i boken TOCCHI (BERØRINGER) som vil være til salgs i galleri SOUND OF MU
under utstillingen. Adresse: Markveien 58, Oslo. www.soundofmu.no
Åpningstider: Hver dag fra kl. 19 – 01, fredag 17 - 01, lørdag 15 - 01 i perioden 3 – 13. mai 2012

